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ACTIVITAT

AIRE

VECTOR

Aire

PAUTES DE TREBALL

•
•
•
•
•
•
•

NIVELL

ESO, ESPO i adults

OBJECTIUS

•

CONTINGUTS

FITXA DESCRIPTIVA

1.1 Aire brut (I)
1.2 Aire brut (II)
1.3 Aire brut (III)
2. 1Mou-te! (I)
2.2 Mou-te! (II)
2.3 Mou-te! (III)
3 Ssssst...Silenci

Entendre i conèixer la problemàtica de la contaminació
atmosfèrica escala mundial i local
• Promoure els comportaments més sotenibles en quant a
mobilitat, potenciant l’ús del transport col·lectiu
• Conèixer la problemàtica del soroll a la ciutat
• Conèixer el procés de participació ambiental municipal
Agenda 21 Mataró
Fets, conceptes i sistemes conceptuals
• Composició de l’aire
• Principals emissors de gasos contaminants
• Contaminació atmosfèrica i els seus efectes
• Incidència dels diversos transports i els seus efectes
contaminants.
• La contaminació sonora
Procediments
• Obtenció d’informació a través de diverses fonts
bibliogràfiques i del treball de camp
• Recollida i ordenació de les dades aconseguides en el
treball experimental.
• Extracció de conclusions a partir del treball a l’aula
Actituds, valors i normes
• Conscienciació sobre la problemàtica de l’emissió de
gasos contaminants i els seus efectes.
• Preferència per la uti,ització de productes que no
incrementin les emissions de contaminants bé sigui per a
la seva elaboració com per la seva utilització.
• Promoció de les actituds més sostenibles vers la mobilitat
dins i fora de la ciutat.
• Prendre consciència de l’efecte del soroll a les àrees
urbanes.
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DINAMITZACIÓ
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VINCULACIÓ
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•
•
•

FITXA DESCRIPTIVA

2.1 Reduir les emissions de contaminants dels sectors més
problemàtics.
5.1 Completar les mesures de prevenció i d’actuació que
minimitzin el risc ambiental.
6.2. Fomentar els desplaçaments a peu i en bicicleta i l’ús
del transport públic com a alternativa al vehicle privat.

